
 

 

załącznik nr 1 

do zarządzenia dyrektora nr 7/2015  

Przedszkola nr 84 w Lublinie  

z dnia 15.12.2015 r. 

 
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYŁACZONYCH ZE 

STOSOWANIA USTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
w Przedszkolu nr 84 w Lublinie 

 
 

Rozdział 1 
Postanowienia wstępne 

 
§ 1 

Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 84 w Lublinie jest mowa o:  

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień                               

w Przedszkolu nr 84 w Lublinie, 

2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 855 ze zm.), 

3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 84 w Lublinie,  

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 84,  

5. środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych,  

6. dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr,                      

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 

leasingu,  

7. usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, którymi nie są roboty 

budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2a ustawy,  

8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie                  

i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.),  

9. zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane 

między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane, 

10. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć 

postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub 

przesłanie zaproszenia do wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego lub w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – 

wynegocjowania postanowień takiej umowy,  



 

 

11. Wspólnym Słowniku Zamówień – należy przez to rozumieć system klasyfikacji 

produktów CPV określony w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego                    

i Rady nr 2195/2002 z dnia 2002 r. (Dz. Urz. WE l 340 z 16 grudnia 2002, str. 001-

0562, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3 z późn. zm.).  

 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady przygotowywania i przeprowadzania postępowań                       

o udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość netto: 

1) nie przekracza w skali roku budżetowego równowartości kwoty 30 000 Euro, 

2) przekracza w skali roku budżetowego równowartość kwoty 30 000 Euro. 

2. Zasady wynikające z niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do udzielania 

zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza 1000 Euro, 

chyba, że zamawiający postanowi inaczej. 

3. Wartość, o której mowa jest obliczana w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do 

euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, podawany                       

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów publikowanym w Dzienniku Ustaw.  

4. Do zamówień współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania 

postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się, z uwzględnieniem zasad 

udzielania zamówień wynikających z wytycznych dla danego programu, z którego 

zamówienie jest współfinansowane oraz zgodnie z postanowieniami umowy o 

dofinansowanie projektu. 

5. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

odpowiada Dyrektor przedszkola lub pracownik przez niego wyznaczony. 

6. Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia sprawuje Dyrektor Przedszkola nr 84. 

7. Zamówienia publicznego udziela Dyrektor Przedszkola nr 84. 

8. Pracownicy Przedszkola odpowiedzialni za udzielanie zamówień winni dokonywać 

zakupu dostaw, usług i robót budowlanych w sposób celowy i oszczędny zgodnie                    

z zasadą osiągnięcia najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających                   

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

 

§ 3 

1. Przed wszczęciem postępowania należy każdorazowo oszacować wartość 

zamówienia, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Postępowanie należy przygotować i przeprowadzić z zachowaniem zasad:  



 

 

1) równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu,  

2) bezstronności i obiektywizmu,  

3)  jawności.  

 

Rozdział 2 

Progi udzielania zamówień 

§ 4 

1. Udzielanie zamówień na zakup dostaw, usług i robót budowlanych dokonywane jest: 

1) bez zastosowania ustawy, w przypadku gdy szacunkowa wartość zamówienia 

netto nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty określonej                   

w art. 4 pkt 8 ustawy (30 000 euro), 

2) z zastosowaniem ustawy, w przypadku gdy szacunkowa wartość zamówienia 

netto przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 4 

pkt 8 ustawy (30 000 euro), 

2. Zakup dostawy, usługi lub roboty budowlanej dokonywany bez stosowania ustawy 

realizowany jest zgodnie z Regulaminem. 

3. Zakup dostawy, usługi lub roboty budowlanej dokonywany z zastosowaniem ustawy 

realizowany jest zgodnie z ustawą i Regulaminem. 

4. Zakupy dokonywane bez zastosowania ustawy realizowane są w drodze: 

1) zakupu bezpośredniego w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia 

netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 3000,00 euro,  

2) rozeznania w przypadku, gdy szacunkową wartość zamówienia netto określa 

się w przedziale od 3001,00 euro do 5000,00 euro, 

3) zaproszenia do składania ofert w przypadku, gdy szacunkowa wartość 

zamówienia netto określa się w przedziale od 5001,00 euro do 30 000,00 

euro. 

5. Zakupy dokonywane z zastosowaniem ustawy realizowane są w oparciu o procedury 

określone w ustawie. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wydać zgodę na 

odstąpienie od dokonania zakupu w drodze zaproszenia do złożenia ofert, o którym 

mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 i zrealizowanie zamówienia po negocjacjach tylko                 

z jednym wykonawcą, w przypadku: 

1) natychmiastowej konieczność realizacji zamówienia, której nie można było 

przewidzieć, 

2) specjalistycznego charakteru zakupu, 

3) możliwości zrealizowania zakupu przez tylko jednego wykonawcę.  

 



 

 

Rozdział 3 

 

Udzielanie zamówień bez stosowania ustawy w drodze zakupu bezpośredniego 

§ 5 

1. Zakupy dostaw, usług lub robót budowlanych są realizowane w drodze zakupu 

bezpośredniego w kwocie netto do 3000 euro.  

2. Rozliczenia realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie 

faktury. W przypadku, jeżeli wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury, 

rozliczenie realizacji następuje na podstawie rachunku.  

 

Rozdział 4 

Udzielanie zamówień bez stosowania ustawy w drodze rozeznania 

§ 6 

1. Zakupy dostaw, usług lub robót budowlanych w drodze rozeznania realizowane są 

przez Dyrektora lub wyznaczonego pracownika. 

2. Rozeznania dokonuje się poprzez zgromadzenie informacji zawartych w: katalogach, 

cennikach, reklamach, prasie lub zamieszczonych na stronach internetowych bądź 

też uzyskanych w trakcie rozmów telefonicznych, wymiany korespondencji w formie 

faksów lub e-maili. Rozeznanie winno być dokonane z taką liczbą oferentów, która by 

zapewniała konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, lecz nie mniejsza niż 

trzech oferentów. 

3. Dokonanie czynności określonych w ust. 2 dokumentuje się, poprzez sporządzenie 

protokołu z wyboru oferenta /przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu/.  

4. Dyrektor Przedszkola zatwierdza wybór wykonawcy, który będzie realizował 

zamówienie. 

5. Rozliczenia realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie 

faktury. W przypadku, jeżeli wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury, 

rozliczenie realizacji następuje na podstawie rachunku.  

 

Rozdział 5 

Udzielanie zamówień bez stosowania ustawy w drodze zaproszenia do składania  

ofert 

§ 7 

1. Zakupy dostaw, usług lub robót budowlanych w drodze zaproszenia do składania 

ofert zamieszczenia na stronie internetowej przedszkola lub kieruje się do minimum 3 

wykonawców świadczących w ramach  prowadzonej przez nich działalności dostawy, 



 

 

usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia. Zapytanie ofertowe 

powinno zawierać precyzyjnie i jednoznacznie opisany przedmiot zamówienia. 

2. Przedmiotem zapytania mogą być inne niż cena informacje, np. termin   wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, parametry techniczne, funkcjonalność. 

3. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik wszczyna procedurę wyłonienia 

wykonawcy poprzez wystąpienie, z zaproszeniem do złożenia ofert /przykładowy 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu/. 

4. Zaproszenie do składania ofert zawiera w szczególności: 

a) nazwę i adres Przedszkola; 

b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem warunków 

realizacji zamówienia; 

c) określenie sposobu porozumiewania się z wykonawcami; 

d) wskazanie osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami; 

e) informację o terminie (okresie) realizacji zamówienia; 

f) informację o formie, sposobie i terminie na złożenie oferty; 

g) kryteria oceny ofert. 

5. Wykonawcy składają oferty w formie i terminie, określonym w zapytaniu ofertowym 

Zamawiającego. Oferty winny obejmować informacje wymagane przez 

Zamawiającego. 

6. Z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, można prowadzić negocjacje celem ustalenia 

najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunków zamówienia. 

7. Po złożeniu ofert bada się i ocenia złożone oferty pod względem ich formalnej                         

i merytorycznej zawartości. 

8. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

9. Oferta jest nieważna, jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami lub wymaganiami 

określonymi w zaproszeniu do składania ofert lub została złożona po upływie terminu 

na składanie ofert albo przez niezaproszonego wykonawcę.  

10. Z udzielenia zamówienia sporządza się protokół zawierający w szczególności 

przedmiot zamówienia, informacje o Wykonawcach, do których wystosowano 

zapytanie, zestawienie ofert, wskazanie Wykonawcy, który złożył ofertę uznaną za 

najkorzystniejszą /przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu/. 

11. Dyrektor Przedszkola zatwierdza wybór wykonawcy, który będzie realizował 

zamówienie bądź unieważnia postępowanie. 

12. Wykonawca, którego oferta została wybrana podpisuje umowę na realizację 

zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 



 

 

13. Rozliczenia realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie 

faktury. W przypadku, jeżeli wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury 

rozliczenie realizacji następuje na podstawie rachunku.  

 

 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa.  

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola możne podjąć decyzję o 

odstąpieniu od obowiązku stosowania niniejszego Regulaminu, pod warunkiem 

zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

Załącznik nr 1 – Protokół – wybór oferenta 

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

załącznik nr 1  
 
 

      Lublin, dn. …………… 
 

Wybór oferenta – protokół 

Dotyczący zakupu: 
1. artykułów chemicznych* 
2. artykułów do drobnych napraw i remontów* 
3. artykułów – bieżące zaopatrzenie* 
4. usługi* 

dla potrzeb Przedszkola nr 84 w Lublinie 
 
I.  
Przedszkole dokonuje wyboru :  

  usługi* 

  dostawy* 
 
Nazwa usługi lub dostawy: ……………………………………………………. 
 
Zapytanie ofertowe w dniu ………. …… zostało wysłane na adres e-mail do 
…………………………………………………………………... i/lub 
zostało upublicznione na stronie internetowej Przedszkola nr 84 w Lublinie w dniu 
………………………………………….. i/lub  Zgromadzono informacje zawarte w: 
katalogach/cennikach/reklamach/prasie/zamieszczonych na stronach internetowych/ 
uzyskanych w trakcie rozmów telefonicznych/wymiany korespondencji w formie 
faksów lub e-maili/inne dokonano w dniu………………………………. 
W odpowiedzi na zaproszenie ofertowe z dnia ……… oferty 
złożyło:……………………………………….  
 
II.  Dokonano oceny ofert: 
Nr 
oferty  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Zaproponowana przez 
oferenta cena brutto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

Data wpływu 
oferty  

1.      

2.     

3.     

 
III. Kryteria: 

a) jakość towaru, usługi, gwarancja, terminy ważności itp. producenci, atesty itp. 
b) ceny artykułów i usług, wielkość opakowań, upusty itp.  
c) proponowane warunki dostaw: transport, terminy realizacji zamówień, wymogi 

sanepid, p.poż. HACCP, GHp, GMP.  
 
IV. Wybrana oferta dostawy, usługi:  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Zwięzłe uzasadnienie stwierdzonych przesłanek pozwalających na wybór 
powyższego oferenta: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
V. Realizacja przedmiotu zakupu dostawy, usługi obowiązuje przez okres do 
…………………..  
 
Osoba upoważniona do kontaktów z jednostką realizującą zamówiony towar:  
 
……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, telefon służbowy) 

 
 

podpis intendenta  
 
......................................................... 
 
 
 

       
 ....................................................... 

  podpis dyrektora przedszkola 
 
 
* właściwe podkreślić  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 

     Lublin, dn. ……………….... 
Przedszkole nr 84 w Lublinie 
adres: ul. Zygmunta Augusta 17  
20-283 Lublin   

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 
dostawę/usługę……………………… 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Szczegółowy wykaz z opisem przedmiotu zamówienia 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do: 
1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością i ustaleniami z 
Zamawiającym; 

2) dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt 
i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do oddziałów przedszkolnych 
Przedszkola nr 84 w Lublinie, zlokalizowanych przy ul. Zygmunta Augusta 28 
w Lublinie; 

3) dostarczenia rzeczy fabrycznie nowych, wolnych od wad, spełniających wymogi 
obowiązujących przepisów, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty 
zgodności z normami: PN, Sanepidu, Ppoż oraz dokumentów to 
potwierdzających; 

4) ustawienia przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

 
 
Termin wykonania zamówienia 
 
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia 
w terminie do dnia ……………………………..  
 
Sposób obliczenia ceny ofertowej 
 
Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę dla 
zamówienia, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 



 

 

wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia, 
w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT. 
Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym według druku stanowiącego 
załącznik nr …………… do niniejszego zapytania. 
Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  
 
Kryteria wyboru oferty cenowej 
 
Np. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto za wykonanie zamówienia. 
Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. 
Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, 
pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 
 
  Najniższa cena 
  ------------------------- × 100 pkt 
  Cena badanej oferty 
 
Wymagane dokumenty 
 
Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 

1) wypełniony formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 
……………. do niniejszego zapytania. 

 
Przygotowanie oferty:  
 
a) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta.  
b) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego 
zapytania ofertowego.  
c) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby/osób podpisującej ofertę.  
 
 
Miejsce  i termin składania ofert cenowych 
 
Oferty proszę przekazać do dnia  ……………………..: 
a. drogą elektroniczną na adres: poczta@p84.lublin.eu 
b. osobiście do siedziby Przedszkola nr 84 w Lublinie, ul.  Zygmunta Augusta 17 20-

283 Lublin do kancelarii przedszkola 
c. faxem nr tel/fax 815618317 dokument z pieczątkami i podpisami.  
Oferta cenowa przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów 
wypełnionych i podpisanych własnoręcznie. 
 
 
W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt: 
…………………………………………………. 



 

 

Załącznik do zapytania ofertowego 

 
.............................................. 
             (wykonawca) 
 

.......................................... 
            
           (data) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

   

Przedmiot zamówienia  

Część   zamówienia 
 
 

Zamawiający  

Nazwa i adres wykonawcy   

Adres do korespondencji oraz telefon, fax i 
e-mail (o ile wykonawca takie posiada) 

 

 

 

 

Cena ofertowa w zł brutto 
(cyfrowo i słownie) 

 
 
 

 
 

…............................................................ 
podpis osoby/osób upoważnionych 

       do występowania w imieniu wykonawcy  
 



 

 

 


